Statut
Snookerové soutěžní komise (SSK)
I.
Obecná ustanovení
1. Preambule
SSK jmenuje výkonný výbor (VV) Českomoravského biliardového svazu - sekce snooker (Sekce). SSK řídí její
předseda. SSK organizuje a řídí veškeré snookerové soutěže organizované ČMBS – sekcí snooker. Členy SSK
mohou být členové VV, případně členové jiných komisí.
2. Počet členů
Počet členů SSK, minimální počet členů jsou 3, maximální počet členů je 5. Počet členů schvaluje VV.
3. Hlasování
a) SSK je usnášeníschopná, když je přítomno alespoň 50% členů.
b) Hlasování má vždy tyto možnosti: pro, zdržuji se, proti.
c) Každý z členů má jeden hlas.
d) V případě nerozhodného výsledku má hlas předsedy SSK dva hlasy. Platí při účasti třech a více členů.
e) SSK může schválit jakékoli usnesení formou emailu, ale musí hlasovat všichni členové SSK.
II.
Činnost SSK
1. SSK vykonává pro danou oblast řídící a organizační činnost, zejména tím, že:
a) Připravuje koncepci rozvoje soutěží Sekce v součinnosti s VV.
b) Průběžně hodnotí stav soutěží a navrhuje případnou reakci.
c) Navrhuje hrací systémy soutěží Sekce včetně pravidel sestupů a postupů.
d) Navrhuje změny v předpisech a kalendáři soutěží.
e) Navrhuje soutěžní řády a propozice jednotlivých soutěží.
f) Řídí přihlašování a hráčů do soutěží a jejich odhlašování.
g) Připravuje kalendář na nadcházející sezónu.
h) Je odpovědná za řádné vedení evidence zápasů a jejich potvrzení na oficiálních stránkách Sekce (webu),
i) na webu včas a podrobně informuje o všech podstatných záležitostech týkajících se SSK.
j) SSK zajišťuje trofeje a ceny do turnajů.
k) V případě potřeby zprostředkovává sjednání termínů a míst odehrání zápasů, v odůvodněných případech
rozhoduje o termínu a místě odehrání daných zápasů, rozhoduje o kontumaci zápasu, podává podněty
disciplinární komisi sekce a navrhuje opatření.
2. Principy jednání SSK
a) Jednání SSK může svolat jakýkoli člen SSK nebo kterýkoli člen VV.
b) Jednání SSK musí být svoláno minimálně 2x ročně s dostatečným předstihem. Jednou vždy po sezóně, aby
byly nastaveny parametry soutěží na následující sezónu.
c) Z každého jednání musí být učiněn zápis.
d) Zápis je rozesílán všem členům SSK a na vědomí VV emailem. Den doručení se rozumí den odeslání
potvrzovacího emailu adresátem.
e) VV má právo jakékoli ustanovení SSK zrušit s odůvodněním a doporučením a vrátit k projednání. Nestane-li
se tak do 14 dnů od doručení, má se za to, že VV se zápisem bezvýhradně souhlasí.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut SSK nahrazuje Statut SSK ze dne 19. Listopadu 2013 a nabývá účinnosti dne 29. listopadu 2014.

